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KARAJ LEGANTOJ,

N
i havas riĉevcntan vintron malantaŭ ni. Dum ĝi daŭris ni 
koncentris niajn fortojn por prepari la Unuan kongreson de kroataj 
esperantistoj kaj ni entreprenis paŝojn por diskonigi la inviton al 
la Universala Kongreso en Zagreb en la lasta jaro de lajarcento. Ni ĝojus 

se montriĝos, ke niaj kondiĉoj kontentigas. Nija estas la lando, kiu 
trairis militon en la lasta jardeko de lajarcento kaj kiu post la 
malfacilaj kaj amaraj spertoj malfermiĝas al novaj, pacaj defioj. 
En la urbo Zagreb ne mankas intereso pri Esperanto. La urbestraro 
aŭdinte pri la kandidatigo de Zagreb por la gastigo de la Universala 
Kongreso tuj disponigis al ni la faksilon kaj komputilon. Ni 
enkondukis ankaŭ retpoŝton. Nia lukto por la daŭra cjo ne ĉesas. Sur 
la frontpaĝo ni prezentas al vi alrigardon al la domo kie estas nia 
konstanta adreso de la jaro 1945, el la tempo de Lapenna kaj la aliaj 
veteranoj de la Esperanto-Movado en Kroatio.
Ni profitis la vintron por novaj kursoj: unu progresiga, 2- 
komencantaj en Studenta Esperanto-Klubo, du komencantaj en 
Esperanto-Societo "Bude Borjan”. Alfluas novaj homoj, novaj ideoj. 
Ni taksas, ke en la lasta duonjarcento pli ol 12.000 junaj homoj estis 
en kontakto kun Esperanto per Amruŝeva 5.
Ni atendas en aprilo la viziton de la ĝenerala direktoro de UEA 
Osmo Buller, por pritaksi ĉu Zagreb taŭgus por la kongresa urbo.

Jen ni prezentas iom el la fasko de niaj agadoj.
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R
egula kontakto kun la 
urbestraro, per esperanta 
ekspozicio en la Urba 
Asembleo, akcepto ĉe vicprezidanto 

de la Kroatia Parlamento, interparoloj 
en la Urba Oficejo por Kulturo, 
senpaga kongresejo por la Unua 
kongreso de kroataj esperantistoj, 
preskaŭ ĉiusemajnaj informoj en la 
urba gazeto, unu el plej dignaj 
Zamenhof-festoj en nia historio, 
koncerto de japanaj muzikistoj en la 
plej prestiĝa zagreba Muzeo 

Ni speciale dankas al Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb 
kiu daŭre finance subtenas eldonadon de nia gazeto "Tempo".

"Tribine grada Zagreba" 
Kongresejo de la Unua Kongreso 
de kroataj Esperantistoj

Mimara... jarkunveno de Ia Asocio - 
jen la listo de la faritaĵoj kadre de la 
agado inter oktobro, kiam aperis nia 
lasta, numero ĝis la nuna. printempa 
numcro.Ni esperas, ke venontnumere 
ni povos provizi vin per pli da detalaj 
informoj rilate niajn klopodojn 
revivigi la Esperantan radio-clscndon. 
Espereble ni sukcesos, post 38 jara 
tradicio kaj 5-jara paŭzo rcaŭdigi la 
faman: Bonan vesperon, karaj 
aŭskultantoj! Ni salutas vin el Zagreb.

La redakcio
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SEK0
STUDENTSKI ESPERANTSKI KLUB

Studentski esperantski klub 
je ustanovljen u Zagrebu prvi 
puta 1929. godine i djelovao je 
vrlo aktivno do 1941. godine, 
kada je zabranjen. Ponovno je 
osnovan 1957. godine i od tada 
djeluje bez prekida do danas. 
Studentski esperantski klub je 
jedini studentski klub mladih 
esperantista u cijelom svijetu s 
četiri desetljeća dugom i 
kontinuiranom poviješću. 
Studentski esperantski klub je 
član Hrvatske esperantske 
mladeži (HEM) koja je od 
1992. član Svjetske esperantske 
mladeži (TEJO). Sjedište kluba 
je u Amruševoj 5/1 u Zagrebu.

Tel/fax: +385 1 48 101 52
E-mail: esperanto@alf.tel.hr

ESPERANTO

Esperanto je međunarodni 
jezik kojeg je 1887. inicirao 
poljski liječnik Lazar Ludvig 
Zamenhof potaknut jezičnim i 
nacionalnim netrpeljivostima u 
sredini iz koje je potekao. Es
peranto kao međunarodni jezik 
ima za cilj iješavanje jezičnih 
problema u međunarodnim 
odnosima i olakšavanje 
međunarodnog komuniciranja 
te poboljšanje materijalnih i 
duhovnih odnosa među ljudima 
bez obzira na njihovu spol, 
rasu, nacionalnu pripadnost, 
jezik, vjeroi spo vješt i političko 
opredjeljenje. Kao takav, 

esperanto ne namjerava ugroziti 
položaj nacionalnih jezika, 
nego poslužiti kao neutralni 
jezik sporazumijevanja koji će 
pridonijeti i ravnopravnom 
njegovanju svih ostalih jezika. 
Zbog svoje jednostavnosti i 
humane ideje esperanto danas 
u svijetu govori oko 8 milijuna 
ljudi. Jezik je u vrlo kratkom 
roku pokazao svoje prednosti u 
znanosti i kulturi. On 
omogućuje da svjetska javnost 
upozna književnost na manje 
poznatim jezicima. Tako je npr. 
na kineski jezik preko 
esperantskog prijevoda 
preveden Šimunovićev "Alkar” 
još davne 1936. godine.

SEKOVCI U SVIJETU

S obzirom na svoj relativno 
centralan položaj u Europi, iz 
redova ovog kluba popunjavali 
su se kadrovi ne samo u 
esperantskom pokretu 
Hrvatske, već i međunarodnom 
esperantskom pokretu. Prvi 
osnivač kluba, Ivo Lapenna, bio 
je deset godina predsjednik 
svjetskog esperantskog saveza 
UEA. Ivo Osibov, prvi tajnik 
poslijeratnog SEK-a, bio je u 
jednom mandatu predsjednik 
Svjetske esperantske mladeži 
TEJO. Jedan od višegodišnjih 
aktivista SEK-a, Nikola Rašić, 
je od 1988. godine do danas 
stalni tajnik svjetskih

esperantskih kongresa UK, a 
drugi od poznatih SEKovaca, 
Krešimir Barković je generalni 
tajnik međunarodne
esperantske organizacije SAT u 
Parizu. Zbog svoje izuzetne 
aktivnosti, iz SEK-a su izvirale 
mnoge kasnije značajne 
inicijative. Zlatko Tišljar, 
predsjednik SEK-a od 1966. do 
1968. godine je pokretač i 
osnivač značajnog zagrebačkog 
međunarodnog lutkarskog 
festivala PIF i, kasnije 
ustanove, Međunarodnog cen
tra za usluge u kulturi. U tom 
je centru grupa tadašnjih 
SEKovaca ekipno razvila 
međunarodno najpoznatiji 
udžbenik esperanta po 
takozvanoj Zagrebačkoj 
metodi, koji je do danas 
adaptiran na 23 jezika svijeta. 
Nekadašnja SEKovka, 
Spomenka Štimec, postala je 
jedna od najpoznatijih 
književnica, koji izvorno pišu 
na esperantu izdavši desetak 
knjiga od kojih su neke 
prevedene na više jezika, među 
ostalima i na japanski i kineski.

SEKCIJE STUDENTSKOG 
ESPERANTSKOG KLUBA

Studentski esperantski klub 
je redovno svih godina svoga 
postojanja organizirao tečajeve 
esperanta za mlade Zagreba, od 
početničkih do 3. stupnja. Kroz
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te tečajeve prošlo je u 40 godina 
više od 12.000 mladih. Uz 
nastavnu, sportsku i druge 
sekcije, koje su djelovale u 
SEK-u, najznačajnija je 
Dramska sekcija, koju je 
osnovao poznati zagrebački 
glumac Mladen Šerment 1959. 
godine i vodio je tijekom 25 
godina. Na repertoaru te grupe 
izvedeno je više od 25 
premijera većih kazališnih 
ostvarenja od čega su oko 
polovice bili hrvatski autori 
prevedeni na esperanto. 
Dramska grupaje imala više od 
13 5 nastupa u 45 gradova u 14 
evropskih država na raznim 
esperantskim susretima, 
skupovima i kongresima. 
Nastupila je i više puta na 
svjetskim esperantskim 
kongresima pred nekoliko 
tisuća gledatelja. Na 81. 
svjetskom esperantskom 
kongresu u Pragu u ljeto 1996. 
godine dramska sekcija je 
nastupila pred tisuću gledatelja. 
Ukupno je dosad u dramskoj 
sekciji radilo i nastupalo više od 
400 mladih zagrebačkih 
esperantista.

ESPERANTE! SUSRETI

Godišnje se u svijetu 
održava oko 300 esperantskih 
susreta, seminara i kongresa na 
kojima sudjeluju mladi iz svih 
dijelova Europe i svijeta 

izmjenjujući ideje i 
diskutirajući o problemima 
mladih. SEKovci su redovno 
organizirali međunarodne 
susrete mladih u Hrvatskoj i 
putovanja na esperantske 
skupove u svijetu sve od prvih 
godina svojega postojanja, kada 
je malo mladih uopće imalo 
bilo kakve kontakte s mladima 
drugih zemalja. Vrhunac 
takvoga djelovanja je bio 
Svjetski kongres mladih 
esperantista 1988. godine u 
Zagrebu sa 700 sudionika iz 46 
zemalja sa svih kontinenata. 
SEK je potaknuo i odnjegovao 
međunarodni susret mladih 
esperantista M[R0 koji svake 
godine od 1993. organizira u 
Hrvatskoj Hrvatska esperantska 
mladež. Ovo je velik uspjeh 
mladih esperantista, jer su u 
vrijeme kada stranci nisu željeli 
doći u našu zemlju uspjeli 
pridobiti esperantsku elitu Eu
rope, tako da je ove godine 
uspješno organiziran već 
četvrti takav susret. Brojem 
sudionika i dobrim glasom 
medu esperantskima MIRO se 
uvrstio među četiri 
najznačajnija esperantska 
susreta u Europi.

SEE U DOMOVINSKOM 
RATU

U domovinskom ratu SEK 
je izgubio dva svoja vrlo 

vrijedna člana: dr. Predraga 
Đakovića, liječnika iz Velike 
Gorice te Renea Matoušeka, 
zubara iz Vukovara. Dr. 
Đakoviću Medicinski fakultet 
je postavio spomen-ploču, a 
petero djece obitelji Đaković 
naši su aktivni članovi. Dr. 
Rene Matoušek nestao je u 
Vukovaru 19.11.1991. godine. 
Piscu i šansonjeru, nekad 
aktivnom sudioniku Dramske 
grupe SEKa svake godine 
posvećujemo književni pro
gram.

STRANCI U SEK-u

SEK je privlačio često i 
mnoge strane sudente koj i su 
bili njegovi članovi. Među 
njima je bilo više vrlo 
aktivnih SEKovaca, koji su 
ostavili pečat aktivnosti u 
određenim periodima. 
Najvažniji je Roger Imbert, 
Francuz, koji je dugo vodio 
mnoge aktivnosti SEKa 
šezdesetih godina i preveo 
mnoga djela hrvatske 
književnosti na esperanto. Uz 
njega još treba spomenuti i 
Jima Cushinga iz SADa, 
Klausa Dahmana iz Njemačke 
i Rieka Ne\vsuma iz Engleske. 
Isto tako mnogi SEKovci su 
danas studenti u raznim 
dijelovima Europe, gdje 
nastavljaju s aktivnim radom 
i pomažu aktivnostima SEKa.

Esperanto
0



La Unua kongreso de kroataj esperantistoj

Prelegoj, teatraĵoj, ekspozicioj, 
poŝtmarko, monero kaj eĉ - 
denove regula Radio- elsendo

L
a Unua kongreso de kroataj 
esperantistoj okazos la 3l-an 
de majo kaj la l-an de junio 
en Zagreb. La kongresejo estos en la 

koro de la urbo, tuj apud la katedralo, 
en la ejoj nomataj TRIBINE GRADA 
ZAGREBA, ĉe la adreso Kaptol 27. 
La ĉefa kongresa temo ebligos analizi 
la 90 jarojn de Esperanto en Kroatio. 
Kiomgrade kroatoj kontribuis al Es
peranto kaj kiomgrade Esperanto 
helpis diskonigi informojn pri 
Kroatio. La ĉefan referaĵon pri la 
literatura aspekto preparas D-ro Ivo 
Boroveĉki. La prezidanto de KEL 
akademiano Dalibor Brozoviĉ 
preparas por niaj gastoj kaj la 
kongresanoj nacilingvan prelegon pri 
Esperanto sojle de lajaro 2000.

Kio estas la Zagreba Metodo? 
Kiaj estas ĝiaj ĝisnunaj atingoj kaj 
mankoj? Pri tio parolos Zlatko Tiŝljar 
dum Nikola Raŝiĉ prezentos la

lernolibron en la nederlanda eldono 
de la Zagreba Metodo. Nikola Raŝiĉ 
prezentos al ni ankaŭ specialan 
temon pri Universalaj Kongresoj - 
kiel ilin organizi.

Ni esperas havi 
fotoekspozicion pri 40 jaroj de 
Studenta Esperanto-Klubo.

SEK festos dum la kongreso 
sian 40-jaran jubileon, ne nur per la 
vespermanĝo de SEK-anoj sed ankaŭ 
per speciala teatra programo - 
teatraĵo de la repertuaro de la Teatro 
Gavclla Anĝeloj de Babilono de 
Mate Matiŝiĉ. La Drama Grupo de 
SEK aktuale traktas pri la aŭtoraj 
rajtoj kaj preparas la teatraĵon. 
Reĝisoras Tea Jankoviĉ.

Antologio de kroataj 
unuaktaj dramoj estos unu el la 

verkoj prezentotaj ĉe la kongreso.
Prezentos la antologion la 

kompilinto D-ro Branko Heĉimoviĉ.
Nia kongreso havos du 

specialajn lanĉojn, kiaj okazas 
malofte en la naciaj, kaj eĉ malofte 
en la Universalaj Kongresoj: La 
Kroata Poŝto lanĉos regulan 
poŝtmarkon kaj La Kroata Banko 
preparas por la kongreso specialan 
moneron de 25 kunaoj.

La Unua kongreso de kroataj 
esperantistoj anoncas ankoraŭ unu 
specialan eventon: reviviĝon de la Es
peranto-elsendoj de la Kroata Radio. 
La Esperanto-elsendoj estis elsenditaj 
el Zagreb okaze de la Universala 
Kongreso en 1953 kaj daŭris ĝis 1992. 
Post 5-jara paŭzo prezidanto de KEL, 
Dalibor Brozoviĉ kaj direktoro de 
HTV traktas pri restarigo de la Espe
ranto-elsendoj.

Ĉu vi jam aliĝis por ĉeesti ne 
nur tiel riĉan programon sed ankaŭ 
simple - historian eventon - la Unuan 
kongreson de la kroataj esperantistoj, 
ĉis marto aliĝis 40 homoj el 7 landoj.

S.Š.

STUDENTA ESPERANTO-KLUBO 1957 - 1997

L
a 17an de januaro 1997 en 
Amruŝeva okazis jarkunsido de 
SEK, kiu memorigis pri la 
fondiĝo de Studenta Esperanto-Klubo 

antaŭ 40 jaroj. La jarkunsidon 
partoprenis ĉirkaŭ 30 SEK-anoj. Oni 
elektis novan prezidantaron de SEK. La 
nova prezidanto estas Faruk Islamoviŭ, 
vicprezidanto Ivica Ivaci, sekretario 
Ivan Muniĉ kaj kasistino Maja 
Bojiĉeviĉ. La ĝis nuna prezidantino de 
SEK, Martina Prelogar raportis pri la 
riĉa agado dum la pasinta jaro. 30 
homoj finis A kaj B - kursojn, Drama 
Grupo partoprenis la Universalan 
Kongreson en Prago, gastis en Lyon, 
prezentis teatraĵon dum la 3a MIRo kaj 
en Zagreb prezentiĝis en la 20a SKAZ 
- Renkontiĝo de amatoraj teatroj de

Zagreb. Okazis ankaŭ prelegoj pri Ti- okazos dum la Unua Kongreso de 
bet, Sudameriko, Velebit kaj multaj aliaj Kroataj Esperantistoj.
lokoj. La ĉefa SEK-festo de la jubileo ~ r ,Tea Jankovi e
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ESPERANTO-LIBRO, DONACO 
DE LA KROATIA PARLAMENTO

"Niaj membroj eksterlande

Mirko Mamužić en Svislando

Ni informis la legantojn en nia 
oktobra numero pri iom 
speciala Movada evento:

La membroj de la oficiala delegacio de 
la Krotia Parlamento vizite al la Ĉina 
Parlamento portis al siaj ĉinaj kolegoj 
nekutiman donacon: represon de la unua 
libro de la kroata literaturo tradukita en 
la ĉinan. La traduko de la romano Ano 
de 1 ringi'udode Dinko Šimunovićaperis 
en la ĉina en Ŝanhajo en 1936 per la 
Esperanta traduko, kiun en 1926 en 
Leipzig publikigis D-ro Fran Janjic.

Jen bela pruvo ke 
duonjarcenton post la ekesto iu povas uzi 
la fruktojn de nia laboro.

La represon de la Unua romano 
de la kroata literaturo en la ĉina prizorgis 
la konata kroata eldonejo Školska knjiga. 
La antaŭparolo verkis la prezidanto de 
la Kroatia Parlamento Vlatko Pavletić 
kaj la vicprezidanto Dražen Budiŝa.

En la libro estis represita ankaŭ 
la titolpaĝo de la Esperanto-eldono, kiu 
pontis ĉe la renkontiĝo de du literaturoj.

Okaze de la speciala 
vojaĝo al Ĉinio la libro ricevis ankaŭ 
adekvtan ŝtatan pakon: bluan skatolon 
kun la Ŝtata blazono de Kroatio.

Kiam la kroata delegacio en la 
lastaj tagoj de oktobro 1996 transdonis 
plurajn ekzemplerojn de la verko al siaj 
altrangaj ĉinaj gastigantoj, la surprizo ne 

La adreso de la familio Mamužić: 
Emmerich Manner (respktive Mirjana 
Manner-Matanoviĉ), Flurstr. 4 
CH-5415 Nussbaumen, Svislando

mankis.
Ankaŭ Ĉina Esperanto-Ligo ĝuis sian 
parton de la surprizo: la 7-an de 
decembro 1996 vizitis la sidejon de Cina 
Esperanto-Ligo la kroata ambasadoro en 
Pekino s-ro Branimir Strenja. Li 
transdonis ekzempleron de la represita 
ĉina verko por la biblioteko de ĉinaj 
esperantistoj.

Kroatia Esperanto- 
Ligo ricevis oficialan raporton de la 
ambasadoro pri la transdono de la libro 
al la Ĉinaj samideanoj. La prezidanto kaj 
la sekretario de KEI estis akceptitaj de 
la vicprezidanto de la Parlamento kaj 
dankis al s-ro Dražen Budiŝa por utiligo 
de la Esperanta traduko el la kroata 
literaturo al la ĉina.

Ni, esperantistoj, kutimas 
renkonti ambasadorojn kaj similajn 
altrangulojn nur dum la solenaj 
malfermoj deniaj kongresoj. Ĉi foje, jen 
la traduko de antaŭ 50 jaroj postefikas, 
donante al Esperanto kaj ties laboro pli 
gravan aprezon, ol ni mem kutimas.

La okazaĵo pri la Ano de 1 
ringludo en la ĉina helpas flegi nian 
propran memfidon: ne vanas nia kultura 
laboro .

Spomenka Štimec

M
irko Mamužić eklernis 
Esperanton en 1947, en la 
elementa kurso de Prof. 
Lapenna, kaj fariĝis dum la sekvintaj 

dudek jaroj unu el la plej aktivaj 
esperantistoj en Zagreb. Li estis 
komitatano de Kroatia Esperanto-Ligo, 
membro de ties ekzamena komisiono, 
plurfoje komitatano de la Zagreba Es
peranto-Societo "Bude Borjan" kaj fine 
ankaŭ ĝia prezidanto kaj dum kelkaj 
jaroj li estis parolisto de la Esperanta 
elsendoj de Radio-Zagreb. Li verkis 
Kompendion de la Esperanta 
Gramatiko por superaj ekzamenoj, 
Esperanto-kurson por la hungara 
revuo Magyar Szo aperanta en 
Zagreb, sep teatraĵojn prezentitajn en 
"Bude Borjan", en kiuj li kelkfoje mem 
aktoris, kaj diversajn poemojn kaj 
artikolojn. Krom tio li tradukis plurajn 
kroatajn poemojn en Esperanton.

En 1967 Mirko Mamužić 
elmigris al Svislando, kien lin post du 
jaroj sekvis ankaŭ lia edzino Mirjana 
Matanović-Mamužić, kaj okupiĝis kiel 
maŝinfaka inĝeniero pri projektado de 
elektraj centraloj. Pro sia granda 
profesia okupiteco, li povis fari ĝis la 
pensiiĝo nur malmulton por Esperanto. 
Malgraŭ tio li ofte prelegis en la Espe
ranto-Societo de Zurich, kies 
komitatano li estis.

Ekde sia pensiiĝo antaŭ tri 
jaroj, Mirko Mamužić, kiu post la akiro 
de la svisa ŝtataneco alprenis la 
nomon Emmerich Manner, povas 
denove dediĉi pli multe da tempo al 
Esperanto. Tiel lastattempe, interalie, 
li tradukis K/itemnestra de Marijan 
Matković por Antologio de kroataj 
unuaktaj dramoj.
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ROVINJ
MODA/MEDITERANEO

INTERNACIA//STRIO
RENKONTIĜO/ROVINJ

Jen, eĉ la inicialoj kaj ĉi vortludo 
asertas ke Rovinj estis bona 
elekto por internacia renkontiĝo.

Por vi la Istria triangulo deŝiriĝis antaŭ 
120 milionoj da jaroj de Afriko kaj 
simple iun belan tagon alnaĝis al Europo. 
Tie ĝi sidiĝis por esti je via dispono. Ĝi 
ne estis la sola kiu alvenis kaj mem elektis 
sian nunan pozicion. Antaŭ kelkaj jaroj 
oni trovis proksime de Rovinj ostrestaĵojn 
de dinosaŭro. Ĉu ĝi venis kiel la unua 
scivolema turisto aŭ alnaĝis jam kiel osta 
restaĵo kune kun sia areo ,ne gravas. Pri 
tio diskutu la fakuloj.Gravas ke Istrio estas 
alloga kaj rava nun. Por iuj novaj 
scivolemaj esplorantoj, kaj vizitantoj de 
Istrio.

Kaj unu ero de tiu Feina Istrio , 
Istrio nobilissima, de tiu Tero magia , 
Juvelŝtono, Koro al la maro, kliniĝinta 
kiel la verkistoj priskribas ĝin kaj titolas 
siajn verkojn estas Rovinj, ĝia perlo, 
verdire, unu el la perloj, preskaŭ same 
brilaj.

Rovinj ĝis la 13a jarcento estis 
insulo, ligita al la apuda tereno per levebla 
ponto. La muro kaj tri ankoraŭ nun 
ekzistanaj pordoj, tri el la sep iamaj, 
parolas pri la minacoj dum la daŭro de 
ĝia deksepjarcenta ekzisto. Dumla 18a 
jarcento la urbo akceptis rifuĝintojn kaj 
duobliĝis sed ne eliris el la muroj. Kreskis 
en alton. En ĉiu ĉambro loĝis tiam unu 
familio. Ĉiu havis sian fumtubon. Tial tiu 
amaso da fumtuboj de plej diversaj 
formoj sur la tegmentoj de Rovinj. Ankaŭ 
pro ili Rovinj estas tiom pitoreska.

Sur la pinto de tiu ĉi urbo-insulo 
granda baroka preĝejo de sankta Fumo 
superas la urbon. Apud ĝi 60 metrojn alta 
turo konstruita laŭ modelo de la venecia 
turo de sankta Marko. Sur ĝia pinto 4 
metrojn alta kupra statuo de sankta Fumo. 
Gi estas, fakte ventmontrilo. Jam 3oo 
jarojn ĝi turniĝas laŭ la direktoj de la 
vento. Se Fuma turnas la dorson al la 
maro, pluvos. Se estos bela vetero ŝi se
rene rigardas la maron. Sian protektan 
rolon ŝi plenumas tre praktike.

Laŭ legendo, sankta Fumo

Historie pri la urbo de 
la 4a MIRo

Rovinj 
21-25/3/97

alnaĝis al Rovinj en ŝtona sarkofago. De 
la marbordo la loĝantoj portis ŝin ĝis la 
pinto de la insulo kaj konstruis preĝejon. 
De la preĝejo oni vidas la tutan 
arkipelagon de 13 verdaj insuloj, ĉia 
vicordo memorigas ke ili iam estis parto

de apuda duoninsulo, sed dum kataklisma 
tertremo dronis kaj restis tiu verda insula 
koliero por daŭre ĝojigi la homojn.

Oni diras ke la unuaj loĝantoj de 
Rovinj venis de unu droninta insulo. Ĉu 
legendo aŭ vero mi ne scias. La homoj en 
Istrio ŝatas legendojn. La unua insulo kiun 
vi vidos estas Katarino, kaj neniel 
preterlasu ĝiajn promenejojn el ruĝaj 
brikoj. Oni diras ke la grafino, iama 
posedantino havis reŭmatismon, tial ŝi 
decidiĝis por tiu varma materialo. Por 
sciencemuloj informo, ke la insulo kaŝas 
atestaĵojn pri kupra erao. Malantaŭ ĝi vi 
vidos parton de la duoinsulo Punta 
Korente, tiam sekvas la Insulo de Azenoj, 
la Ruĝa Insulo, San Ĝovani, kaj aliaj. Nur 
sur Katarina kaj Ruĝa insulo troviĝas 
hoteloj. La aliaj insuloj estas je dispono 
al robinzonaj turistoj.

En la proklamita naturparko 
troviĝas la iama Romia ŝtonminejo. 
Kutime minejo estas vundo en la naturo. 
Tie ĉi, konforme al la mirakloj de Rovinj, 

ĝi prezentas apartan belon. La pinto de la 
duoninsulo estis iam tranĉita kvazaŭ nur 
por montri la belecon de la blankega 
ŝtono,glatajn tranĉaĵojn,kun iom da 
multjaraj spuroj, ie kovrita de arboj kaj 
floroj kiuj, Dio scias kiel, spitas al la ŝtono 
kaj kreskas el ĝi.

Ĉiu duoninsulo havas mem 
plurajn duoninsulojn. En tiel formriĉa 
marbordo vi povas ĉiam trovi propran 
plaĝon kiom ajn da homoj alvenas. En ĉiuj 
direktoj estas la maro. Ĉie vi trovos 
propran ŝtonplaton, kvietan herbejon 
kvazaŭ sur iu alia areo, gardos vin de la 
suno propra pinio, ĉio je via elekto.

Se ŝajnas al vi ke mi iomete 
troigis, mi vokas helpon de la 
mondvojaĝanto Tibor Sekelj. Lija estas 
kompetenta! Dum iu kunveno kiun 
organizis faka asocio de esperantistoj 
geografoj en Rovinj li diris al mi: Tio 
estas la plej bela mondpeceto.

Eĉ se ni atribuas tion al momenta 
entuziasmiĝo, tia mondvojaĝanto ne 
povas multe erari.
Krom geografoj okazis en Rovinj ankaŭ 
kongreso de Jugoslaviaj fervojistoj. La 
Internacia Arta Teatro preparadis sian 
prezentadojn por la kongresoj, la aktoroj 
kroataj kaj alilandajaj renkontiĝadis kun 
Srdan Flego la reĝisoro kaj direktoro de 
Intemacia Esperanta Teatro kaj okazigis 
kelkajn provojn.Tie feriis bulgaraj aktoroj 
Belka Beleva kaj Anani Ananev, munkena 
verkisto Michael Ebauer, familio Zacho 
el Kopenhago, Jelena Manoj Io vic kaj 
aliaj. En Rovinj vivis la nepino de 
Maruzzi, verkinto de unu el la unuaj 
lernolibroj de Esperanto en la kroata.

Bedaŭrinde, iu E-klubo neniam 
organiziĝis. Ĉu MIRO lasos en Rovinj pli 
profundajn spurojn?

Zlata Flego
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LA UNUA ESPERANTO-ORGANIZO EN KROATIO
Antaŭ 90 jaroj en Rijeka

O E E Renkontiĝo de 
IA E—I esprantaj familioj

La 28-an de septembro 1907 ekestis 
en Rijeka la unua Esperanto
organizo sur la teritorio de la nuna 
Respubliko Kroatio. La tiama taggazeto 

Riečki novi lisi publikigis pri la evento.
El la teksto en Riječki novi list 

klare videblas, ke ne nur unu, sed du 
organizoj fondiĝis samtempe en Rijeka 
Adriatika Ligo Esperantista kaj Fiumana 
Esperantista Grupo.

Pli grava konkludo povas esti, 
ke launuaj esperantistoj en Rijeka datiĝas 
verŝajne kelke da jaroj antaŭ la fondiĝo 
de la publike registrita societo. Pri tio 
asertas la fakto, ke la barono Lajos Orczi 
malfermis la asembleon per 
esperantlingva parolado. Konkludeblas, 
ke ankaŭ inter fondintoj-aŭskultintoj 
troviĝis iuj kapablaj kompreni la 
internacian lingvon. Se ne, la parolado 
estus vana kaj sensenca. Inter la fondintoj 
troviĝas, ekzemple, Teodor Kovacs, pri 
kiu oni nekotesteble scias, ke li 
esperantistigis jam en lajaro 1904 kaj ke 
li jam tiam eklaboris por Esperanto en 
Rijeka, (laŭ Enciklopedio de Esperanto, 
Unua eldono p.303). Ankoraŭ unu 
ekzemplo: la unua kursgvidanto de la Es
peranto-kurso startinta la 22-an de 
decembro 1907, apenaŭ tri monatoj post 
la fondiĝo, estis Rijekano, inĝ. E. Mihic. 
Memkompreneble, supozeblas, ke 
almenaŭ gvidinto de la kurso posedis iujn 
esperantlingvajn sciojn antaŭ la fondiĝo 
de la societo.

Indas koni specifan etoson en 
Rijeka komence de la jarcento. La urbo 
Rijeka tiam estis grava emporio kaj 
marhaveno por la hungara parto de la 
Aŭstro-Hungara Imperio. En la rapide 
kreskanta urbo vivis grandparte Kroatoj 
kaj Fiumanoj (italigitaj Kroatoj), sed 
ankaŭ alvenintoj el ĉiuj diversaj regionoj: 
kroataj, slovenaj, furlanaj, aŭstraj, italaj, 
hungaraj... komercistoj, maristoj, 
metiistoj, oficistoj, vojaĝantoj, soldatoj, 
elmigrintoj el Mezeŭropo kaj 
Orienteŭropo kiuj atendis en Rijeka 
enŝipiĝon por transoceana vojaĝo. En 
Rijeka oni en 1907 eldonis 8 diversajn 
taggazetojn el kiuj la plej fama estis 
Riečki novi list de Frano Šupilo, kiu 
presiĝis en tiam "astronomiaj kvantoj" de 
10-12.000 ekz. tage. Tri taggazetojn oni 

publikigis en la itala, tri en la hungara, 
unu en la germana...

Por pli bone kompreni la tiaman 
plurlingvan situacion indas mencii, ke en 
la linio longa ne pli ol ol dek kilometroj 
de Sušak en la direkto de Opatija regis en 
1907 kvar ofciala lingvoj: en Suŝak la 
oficiala lingvo estis kroata, ĉar Suŝak 
apartenis rekte al la kroata banusa 
aŭtoritato; enlamunicipiaj aŭtoritatoj de 
la urbo Rijeka la oficiala lingvo estis la 
itala. La oficiala lingvo de la gubernio 
Rijeka (kun la hungara guberniestro) estis 
la hungara, kaj la imperia, ŝtata lingvo 
estis la germana (parolata en ŝtataj 
oficejoj, en armeinstitucioj, en hoteloj en 
Opatija, ĉar Opatija apartenis rekte al al 
la imperiestra Vieno).

En tia specifa etoso internaciaj 
kontaktoj estis densaj kaj multrilataj. Ci- 
tie lingvoj miksiĝis multe pli ol ie en 
profunda dorsolando. En Rijeka la 
internacia lingvo venis sur la fekunda 
grundo. En la jaro de la fondiĝo de Espe
ranto en 1887 en Rijeka fondiĝis klubo 
Volapŭk kiu havis ĉe la fondiĝo 52 
membroj, interkiuj ankaŭ Juraj Bauer kiu 
jam en lajaro 1885 publikigis gramatikon 
de Volapŭk sub titolo Svjetski jezik 
Volapukan™ li profesoris en la gimnazio 
en Suŝak. Tie li ankaŭ kreis sian propran 
projekton de intemacia lingvo sub la titolo 
Spelin en 1988.

La urbo Rijeka ne postrestas eĉ 
nuntempe. La lastan Universalan 
Kongreson en Prago el 45 membroj de 
Kroatia Esperanto-Ligo 14 kongresanoj 
venis el Rijeka.

Rade Škalaniera

Al ĉiuj familioj, kiuj hejme 
esperantumas.

i elkore invitas vin veni al la 19-a 
Renkontiĝo de Esperantaj 
familioj, kiu okazos en 

malgranda fiŝkaptista vilaĝo en Kroatio 
- Savudrija.
Savudrija estas la plej orienta vilaĝo en 
Kroatio kaj ĝi troviĝas sur la nord
okcidenta parto de la duoninsulo Istrio. 
Ĝi situas tuj proksime al la landlimo kun 
Italio kaj la plej proksima urbo estas 
Umag.

La tuta duoninsulo Istrio estas 
plena je vidindaĵoj: pitoreskaj mezepokaj 
urbetoj (interalie la plej malgranda urbo 
en la mondo), historiaj kaj kuturaj 
monumentoj, vinvojo, belaj pejzaĝoj, la 
pura maro kun belaj plaĝoj. Istrio estas 
la plej forta turisma regiono en Kroatio. 
En la vilaĝo Savudria situas la plej 
malnova lumturo surAdriatiko.

La REF-ejo estas tendumejo en 
granda pinarbaro, ĉirakaŭita de tri flankoj 
per la Adriatika maro. Por ĉiu familio 
estas antaŭvidita po unu kabano kun 4- 
6 litoj, ŝranko, tablo kaj seĝoj. La kabanoj 
estas aranĝitaj tiel ke ni ĉiuj havos 
komunan korton sub pinarbaj branĉaroj. 
La manĝejo estas 50 m for de la 
dormejoj. Unu el la kabanoj servos por 
komuna uzo de la partoprenantoj kaj en 
ĝi estos fridujo kaj kuirilo.La necesejo kaj 
duŝejo estas komuna, facile kaj rapide 
atingebla de ĉiuj kabanoj kaj tre moderne 
ekipita. La plaĝo estas 20 m de la
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kabanoj kaj parto de ĝi estas adaptita 
por la uzo de nenaĝantoj, aparte por 
malgrandaj infanoj. La tuta tendumejo 
situas en pinarbaro, kaj en ĝi estas pluraj 
ludejoj: sablujo, korbopilkejo, minigolfejo, 
flugpilkejo,...

La programo de REF estos 
parte tradicia, parte "malseka". En la 
antaŭtagmezoj kaj posttagmezoj po du 
horojn la infanoj havos programon sur 
la plaĝo aŭ sur sportaj terenoj. La reston 
de la tago okazos komuna kantado, 
skribado de taglibroj, manlaboroj, grupo 
por pupteatro. Vespere okazos kultura 
kaj amuziga programo: prezentaĵoj, 
video-filmoj pri puptetraĵoj, prelegoj por 
plenkreskuloj, interkona kaj internacia 
vesperoj,... Dum la semajno, por iom 
forfuĝi de la suno (kaj savi la haŭton de 
la trobruliĝo), ni faros unu aŭ du

ekskursojn en "kontinenton", for de la 
maro por viziti la malnovan urbeton kaj 
rajdi ĉevalojn.

Kiel ĉiam, la tuta programo 
estas celita al la infanoj, kiuj kun la 
gepatroj praktikas Esperanton, pok ke ili 
babilu kaj amikumu kun samaĝuloj kaj 
samlingvanoj. La gepatroj estas invitataj 
(kaj petataj) krei kaj partopreni la 
programon, kaj sufiĉe da tempo restos 
ankaŭ por amuzo por plenkreskuloj.

La familiojn kiuj ankoraŭ ne 
ĉeestis REF, ni informas ke al REF 
partoprenas la infanoj kiuj aŭ parolas aŭ 
pasive bone konas la lingvon. Ne aliĝu 
por instrui al via infano la lingvon: la 
neeblo komuniki kun aliaj esperantistaj 
infanoj igos vian infanon malamiko de 
esperanto.

Se vi tamen volas somerumi en 
Esperanta etoso, bv. peti aliĝilon por la 
semajno post REF, kiam okazos simila 
familia aranĝo, sed kun programo celita 
por ĉiuj, inkluzive kursoj por infanoj kaj 
plenkreskuloj.

Ankica Jagnjiĉ

NIA JUBILEANTO JOSIP VELEBIT

La elstara poeto kaj tradukanto Josip 
Velebit plenrajte apartenas al du 
literaturoj: al la kroata kaj al la 
Esperanta. Iampli ol sesdekjarajn aktivas 

li abunde, altkvalite kaj diversbranĉe en 
tiuj du literaturoj. Estas ja kompreneble 
ke la esperanto-historion plej multe 
interesos lia verkista agado en Esperanto.

Komence de lajara 1943 kiam 
mi estis abituriento de Klasika gimnazio 
en Zagreb, mi hazarde trovis ĉe iu 
antikvaĵisto ekzempleron de la poemaro 
Kanto al mia koro, verkitan de Dragutin 
Tadijanović kaj tradukitan en la 
Intemacian Lingvon far Josip Velelbit. 
Estante tiam juna esperantisto mi ege 
ekmiris kaj ekĝojis ke tiel majstra traduko 
aperis en nia lando jam en 1936ajaro. Nur 
kelkajn semajnojn poste mi trovis ankaŭ 
lian kroatlingvan tradukon de la konata 
verko de Rainer Maria Rilke Leteroj al 
juna poeto. Tiel mi kiel junulo konatiĝis 
kun la poezia verkado de Josip Velebit, 
kiun mi persone renkontos nur en 1953. 
Ekde tiam mi atenteme sekvas lian 
literaturan agadon precipe ĝuante en liaj 
bonegaj tradukoj de kroataj poeziaĵoj al 
Esperanto kaj en liaj tradukoj el ok lingvoj 
en la kroatan.

Dragutin Tadijanović, la aŭtoro 
de Kanto al mia koro iĝis vera bardo de 
la kroata poezio, verkante ankaŭ nun en 
sia deka jardeko. En la bibliografio de liaj 
verkoj troviĝas la Esperanta traduko far 
Josip Velebit kiel la unua traduko 
fremdlingva el lia tuta verkaro. Tiu 
majstro-traduko jam delonge prezentas 
brilan mejloŝtonon en la kroata Espe- 
ranto-tradukado de poezio. Io simila al la 
masjtro-traduko de Cezaro far Ivo 
Rotkviĉ aperinta ĉe Literatura mondo en 
1934. Velebit daŭrigas laŭ la vojo montrita 
de Ivo Rotkviĉkiu per sia eleganta, baroka 
stilo elmontris ĝis tiam nekonatajn 
belartajn kapablojn kaj eblojn de Espe
ranto. La sublima poezia traduko kiun 
faris Velebit, kaptis mian junan koron, kaj 
freŝan esperantistan animon. Ankoraŭ nun 
kiam jam delonge grizigis miaj haroj, lia 
tradukperlo Kanto al mia koro okupas 
honoran lokon en mia "poezia" 
librobretaro.

Mi nepre devas akcenti, ke 
ankaŭ aliaj liaj poeziaj tradukoj estas 
altkvalitaj kaj dece prezentis al la 

intemacia legantaro plurajn ĉefverkojn el 
sudslavaj literaturoj. Li tradukis en 
Esperanton la konatan klasikan eposon La 
morto de Smail -Agao Čengić (1972), la 
samvaloran slovenan klasikaĵon Girlando 
da sonetoj far France Preŝem (1973) kaj 
la romanon Ventoj de la elstara makedona 
verkisto Blagoja Ivanov. En lajara 1978 
aperis Makedonaj popolaj rakontoj en la 
traduko de Josip Velebit kaj Slavko 
Šimunić. En 1979 aperis en lia traduko 
Tri noveloj far Stjepan Krčmar.

Josip Velebit diplomiĝis ĉe la 
Zagreba Filozofia fakultato pri la germana 
lingvo kaj literaturo kaj kiel gimnazia 
profesoro laboris en Zagreb, Slavonski 
Brod, Osijek, Zaprešić kaj Vrbovec. 
Atinginte la aĝon de 85 jaroj li nun 
modeste vivas en Vrbovec. Li tamen 
ĝisvivis fine de la pasinta jaro grandan 
ĝojon, ĉar en Kalifornio aperis lia unua 
originala poemkolekto en Esperanto. 
Estas preskaŭ nekredebla la fakto ke li ne 
povis ĝis nun aperigi en Kroatio la verkon 
kies verkadon li komencis en 1942 kaj kiu 
parte aperis en La Suda Stelo. Nenion 
forprenis de lia liriko la fakto, ke la 
poemaro aperis en la tempo de komputilo 
kaj Interneto.

Samtempe la urba estraro de 
Vrbovec eldonis la trian originalan 
kroatlingvan poemaron de Velebit honore 
al lia 65-jara literatura agado.

Velebit estis dum multaj jaroj 
plumamiko de la estona poetino Hilda 
Dresen kaj konatiĝis kaj tradukis ankaŭ 
el la estona lingvo, interalie el la verkoj 
de August Gailit kaj Fridebert Tuglas.

Velebit meritigis aparte kiel 
poeto, kiu multe verkis en Esperanto. En 
la prestiĝa Aulda Esperanta Antologio 
aperis du liaj versaĵoj, en la antologio 
Reehoj dek liaj poemoj kaj en Kroatia 
Esperanta Poemaro (1991) ok versaĵoj.

Inter dudeko da originalaj 
kroataj Esperanto-poetoj kiuj ĝis nun 
publikigis siajn versaĵojn libroforme aŭ 
en diversaj literaturaj revuoj la unua 
elstara kaj honora loko apartenas sendube 
al Josip velebit, kiu kune kun Ivo Rotkviĉ 
kaj Božidar Vanĉik formas la oran triopon 
de la kroata Esperanta literaturo.

Ivo Boroveĉki
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ESPERANTO KAJ KOMERCO KONCERTO 
POR VUKOVAR

C
ele al la postmilita rekonstruado 
en Kroatio, la industriaj kaj 
komercaj aktivecoj revigliĝas 
kaj estas denove starigendaj 

eksterlandaj rilatoj. Eblas ekspluati la 
reton de esperantistoj en najbaraj landoj 
por kontakti eksterlandajn entreprenojn, 
akiri ofertojn de bezonataj varoj aŭ 
estigi rilatojn kun eksterlandaj 
institucioj. Esperantistoj el Sarajevo Ĉe 
la ltala Kongreso de Esperanto en 
Ferrara jam profitis tiujn servojn.

Efikan helpon al esperantistoj- 
komercistoj povus doni EKA- ESPE
RANTO KOMERCA AGADO kiun 
startigis T.E.A- Triesta Esperanto- 
Asocio.

Mezaj kaj malgrandaj firmaoj 
havas apartajn elspezojn pri la 
tradukado. Grandaj kompanioj facile 
pagas siajn tradukbezonojn.

La projekto de EKA 
komenciĝis per bulteno enhavanta var
ofertoj n. La Bulteno enhavas ankaŭ

En tiu terura momento
...estas la titolo de lapoemaro 

en kiu Ia kompilitoj D-ro Ivo Sanader 
kaj D-ro Ante Stamaĉ kolektis la 
poezian rechon de la kroata milita 
poezio, inspirita per la milito cl 1991, 
nomata kroate la patruja milito. La 
milito kiu lasis siajn spurojn ĉie, ne 
preteriris literaturon kaj ankaŭ ĝin ĝi 
tuŝis. La libro estas litarura 
dokumento pri la milito en la lasta 
jardeko antaŭ la jaro 2000, en Kroatio. 
La libro aperis tradukita en 14 lingvoj. 
Laŭ la instigo de la prezidanto de KEL 
Dalibor Brozoviĉ ankaŭ la esperanta 
teamo ektradukis la verkon. La 
tradukteamo kiu fajlas la Esperantajn 
versojn estas Lucija Borĉiĉ, Ivo 
Boroveĉki, Nikola Rašić, Neven 
Mrzlečki, Nedjelko Korasić, Ljiljana 
Bronić , Dušanka Halužan, Janja 
Kudumija, Mirna Bahorić, Mirjana 
Žeželj.

mendojn. Nun EKA planas KURSON 
POR JUNAJ INTERNACIAJ 
ENTREPRENISTOJ.

Tiu ĉi kurso dum 4 staĝoj celas 
intesivan instruadon de Esperanto al tiuj 
kiuj intencas starigi eksterlandajn 
rilatojn. Kunlabore kun la lokaj 
institucioj EKA planas bazan trejnadon 
pri internacia komerco-tekniko, 
merkatigo kaj prezento de industriaj 
produktoj.. La dua staĝo okazas 
eksterlande kun fremddlanda 
lingvoinstruisto kaj renkontiĝo kun la 
lokaj esperantistoj. La kurso finiĝos per 
unuagrada ekzameno kun komercofaka 
atesto.

Optimuma estas starigo de 
paralelaj kursoj en du najbaraj landoj 
kun sekvata interŝanĝo de kursanoj.

Triestaj esperantistoj ĝojus, se 
per tiu projekto eblos doni helpon al la 
kroataj amikoj, plifortigantae tiujn 
rilatojn, kiuj de longe ilin kunligas.

Viktor

ŜRANKO* '

& tflACUT-lN KRUSKT 
Di AMELKO VlMĆ

La Medicina fakultato de 
Universitato en Zagreb honoris kvar 
kuracistojn, la iamajn studentojn de 
la Fakultato, kiuj pereis en la milito: 
oni starigis marmoran tabulon kun 
iliaj enĉizitaj nomoj. Inter ili estas 
ankaŭ Predrag Dakoviĉ - Pero, iam 
vigla membro de la Esperanta 
komunumo en Zagreb. Liaj kvin 
infanoj Vai, Sana, Petra, Dan kaj Gaj 
ankaŭ ĉiusezone lernas Esperanton en 
speciala familia kurso gvidata de 
Zlato Tiŝljac 

La prestiĝa zagreba muzeo 
Mimara gastigis la 3-an de 
februaro 1997 koncerton de 
japanaj muzikistoj Megumi 
Sakaguchi kaj Masatoshi Hirano. 
La koncerto estis dediĉita al 
nia iama membro Rene 
Matouŝek, kiu malaperis en la 
milite detruita urbo Vukovar en 
novembro 1991. La familianoj 
de Rene kaj pli ol 200 
vukovaranoj ĉeestis ( el ĉ. 20.000

kiom da ili rifuĝis post 1991 al 
Zagreb, atendante eblecojn por 
la reveno al sia urbo).

Ĉiu ĉeestanto ricevis 
japanan tukon, kiel japanan 
saluton kaj kuraĝigon por la 
rekonstruo de la urbo Vukovar. 
Per la japana koncerto finiĝis 
la impona projekto de ia japanaj 
muzikistoj en kiu pluraj miloj 
da japanaj tuketoj estis 
distribuitaj. En la kolektado de 
la japanaj tukoj por Kroatio 
partoprenis ankaŭ multaj 
esperantistoj en Japanio.

Kroata Radio - Studio 
Vukovar elsendis dum 45-minuta 
programo pri la Esperantista 
programo pri Vukovar. El la 
literatura verkado de Rene 
Matouŝek legis geaktoroj Vida 
Jerman kaj Kruno Šarić.
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Luko Paljetak GRAMATIKA ANGULO

NE ĈIAM LAŬVORTA TRADUKO 
ESTAS ĜUSTA TRADUKOAL SINJORINO CVIJETA

ĉe la cindrejo de la parko en Trsteno 
en kiu Niko Guĉetiĉ Gozza mirtrafita 

de ĝia belo 
verkis slan

DIALOGO SOPRA - BELLEZZA, DETTO ANTHOS

Se vi scius, mia Cvijeta, kio nenas en via ĝarden’, 
polv' kaj cindro’, fern’, ekstermo; etan rozon, amaranton 
piedrompis kalkanaĉo, huf malica en la eden’ 
kie floris via belo, se vi scius, mia Cvijeta,
brulas kamfor’, piroarbo kaj bambuoj kaj Pajno 
fajfil-ludi ja preferis, sombra fai’ ekstermis ilin, 
ne revenos kio estis, pin’, cipreso’, miri’ en flamo.
se vi scius, mia fein’, kiel ĉio, mia fein’,
ĉesis esti, forpereis dum momento, nur sekunde, 
trident' vanas Neptun-mane, liaj gamboj brulas flame, 
se vi scius, mia fein’, jam forfumis fajr-inunde 
benko tiu, ja sur kiu - ah, ĝi estis tempo fama
de la ĝoj’ kaj harmonio! - vortoj tiuj kiel via 
bel’ samriĉaj, muze al Niko pripentris bildon vian 
por doni ĝin al mond’ por ĉiam, sed nun vidu, Cvijeta mia, 
kia tie aĉ-malica bildo nigras, kiu min a! morto trenas.
Oh, kial mi, mia fein’, nun mortante ne komprenas 
kiun kial la bel’ ĝenas; nune triste anim’ via 
tra I' park’ dezertita vagas, la ŝtonmuton kunĉagrenas, 
ĉar eĉ ĝia koro krevis, ja diskrevis,* .fein’ mia,
Kredas mi ke el larm' via, fein’ mia, la larm’ varma, 
ekburĝonos ree floroj, Cvijeta mia, vi prefera, 
ke la gloro ree venu, per abundo kresku, floru, 
ke la birdoj ree ĝoju, kaj prosperu vi libera
kiel iam, fein’ mia, oh kiel mi, fein’ arde 
jam avidas tra l’ fum’ nigra ĉe 1’ vong' via stari gardoj

El la kroata: Lucija Borĉiĉ

Luko Paljetak ( 1943) konata 
kroata verkisto lastatempe fariĝis membro 
de Kroata akademio por artoj kaj sciencoj. 
Unu el la plej grandaj kroataj aŭtoroj de 
la nuntempo, Paljetak ne nur verkas sed 
ankaŭ tradukas. Li estas poeto, dramisto, 
aŭtoro de porinfana literaturo. La 
poligloto Paljetak estas konsiderata amiko 
de Esperanto.

Li estis fidinda kunlaboranto de 
esperantistoj kiam ili organizis 
Pupteatran Internacian Festivalon ĉar li 
mem multe verkis por pupteatro. Li estis 

plurfoje premiita reĝisoro ne nur en 
Kroatio . Lia prezentaĵo Firma stana 
soldato de la Pupteatro Zadar gastis per 
Esperanto en Norvegio. Neeldonita restis 
la traduko de lia pupteatra verko Fabelo 
pri la reĝaj ĉerizoj esperantigita de Zlatko 
Tiŝljar. Tri liaj poemoj, tradukita de Lucija 
Borĉiĉ eniris la antologion de kroatia 
poezio en 1983. Li loĝas en Dubrovnik.

Lucija Borĉiĉ ĵus tradukis la 
jenan poemon per kiu Tempo salutas la 
novan akademianon.

Legante tradukojn el la kroata 
lingvo ne malofte la fluon de 
mia legado haltigas 
unuamomente nekompreneblaj 

esprimoj. Se tiumomente mi ne povas 
kompari la tradukon kun la originalo, 
mi devas klopodi diveni kiu estis la 
origina vorto de la aŭtoro. Mi legis 
ekzemple mensoga amatino. Tuj la 
esprimo trafis min per nekredebleco, 
kvankam ja preskaŭ ĉiu amatino aŭ 
amantino mensogas. Poste, el la 
kunteksto mi komprenis, ke temas pri 
virino kiu nur ŝajnigis esti amatino por 
helpi al sia amiko provoki ĵaluzon de 
la amata edzino. Nu, ŝi ja mensogis, sed 
ne estis mensoga amatino, kvankam ŝi 
kroatlingve estis lažna ljubavnica.

La kroata adjektivo lažan laŭ 
la vortaroj de Marinko Gjivoje kaj 
Antonije Sekelj estas tradukebla per: 
mensoga, malvera, falsa, falsita, 
apokrifa, pseŭda.

Eĉ se oni estas komencanto oni 
ne tuj alprenu la unuan esprimon cititan. 
Pripensu iom kaj provu apliki la vorton 
al malsamaj situacioj kaj kuntekstoj.

Ĉi kaze mi ne uzus iun ajn el 
la cititaj nocioj, sed serĉus pluen en P1V, 
aliaj esperantaj aŭ alilingvaj vortaroj, 
aŭ tiun nocion mi provus esprimi per 
kunmetita vorto. Mia solvo ĉi-kaze 
estas fikcia amatino, fiktiva amatino aŭ 
kvazaŭ-amatino.
Povus esti eĉ ŝajn(igi)ta amatino aŭ 
aktorata amatino.

La ĉefa afero estas, ke estu 
redonita la nocio, ne la vorto kiu ofte 
pretas misgvidi.

Pliaj tradukoj de lažan', trompa, 
blufa, maskita, malĝusta, pretenda.

Ekzemple:
lažni biseri - falsaj perloj 
lažan iskaz - malvera, malĝusta 
deklaro
lažan novac - falsita mono 
lažan izgled - trompa aspekto

Lucija Borĉiĉ
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LA PLEJ GRANDA DU KASEDOJ DE VIDA JERMAN
KAJ MALGRANDA

La biblioteko MetelOžegovićva Varaždin 
preparis por siaj plej junaj legantoj 
informojn pri la plej dika, la plej granda, 
la plej malnova kaj la plej eta libroj 
disponeblaj en la biblioteko. Esperanto 
rolas en la listo de la tri plejoj: la liliputa 
Esperanto-germana vortaro troviĝas apud 
la plej malnova vortaro Gazophylacium 
el 1740, apud la plej dika ( 3194 p.) angla 
vortaro Websters's kaj apud la plej granda 
libro - Baladoj de Petrica Krempuh de 
Miroslav Krleža.

ESPERANTO KAJ 
MONTGRIMPADO

Membroj de Studenta Esperanto-Klubo 
laŭ la plurjaradeka tradicio ankaŭ 
lastatempe multe montgrimpis. Krom la 
partoprenado en Montkabana Renkontiĝo 
en Aŭstrio okazis ankaŭ aliaj montgrimpaj 
ekskursoj. Oni iris al konataj kroataj 
montoj (Gorski kotar, Medvednica, 
Samoborsko gorje). Kelkaj esperantistoj 
estis en la plej granda kaj plej konata 
kroata montaro Velebit dum la Novjaraj 
tagoj kune kun aliaj montgrimpantoj. 
Okazis ankaŭ lumbilda prelego pri Gorski 
kotar. Tiuj ekskursoj montris ke Esperanto 
kaj la montgrimpado grupigas similajn
homojn. Oni planas fari similajn 
ekskursojn dum venontaj monatoj.

Ivan Mimiĉ

L
a zagreba aktorino Vida 
Jerman kontribuis novmaniere 
al la teatra Esperanta kulturo: 
la teatran arton, efemeran kaj 

nekapteblan, ŝi retenis por la 
aŭskultantoj, kiuj ne mem povas 
ĉeesti ŝiajn programojn.

Okaze de la Zamenhof-festo 
la 16-an de decembro en Zagreb ŝi 
lanĉis du siajn kasedojn: en 
unu ŝi prezentas dramon de 
la meksika aŭtoro Jose 
Augustin Inventante ke mi 
sonĝas. La teatraĵo pri la vivo 
de aktorino, plena da esperoj 
kaj angoroj, Vida Jerman 
surscenigis kun multaj 
nuancoj. Ŝia rekonebla voĉo 
sur la alia kasedo prezentas 
perlojn el la kroata poezio por 
la poeziamantoj. La dua 
kaseto titoliĝis Izolulo.

Okaze de la lanĉo de 
la kasedoj en Kroatio pri la 
teatra agado en Esperanto, 
kiun pli ol du jardekoj realigas 
Vida Jerman, parolis inspire 
kaj konvinke D-ro Ante 
Stamaĉ, prezidanto de Kroata 
Verkista Asocio kaj D-ro 
Branko Hećimović, direktoro

La montara protektejo
Samarske stijene en Gorski kotar, 
fotis: Vesna Muniĉ 

de Teatrologia lnstituto.
Vida Jerman estas unu el la 

ŝlosilaj personoj en la teamo por la 
renovigo de la Esperantaj elsendoj 
de la Kroata Radio, kune kun 
ĵurnalistoj Tomislav Radić kaj Vlado 
Jurković.

TEATRA VESPERO
DE

STEREO

VIDA JERMAN

Ĵurnalisto Vlado Jurković kolektas 
murskribaĵojn de la mondo (grafitti) 
por prezenti ilin en preparata libro. 
Bv. sendi vian kontribuaĵon, kun 
traduko al Vlado Jurković HR 10020 
Zagreb, B. Magovca 16, Kroatio.

t Wr • y

,' •* • b

lfe
a. ut. Ĉ

Serĉataj novaj aŭ uzitaj libroj: La 
Faraono de B. Prus, Esperanto en 
perspektivo de I. Lapenna, Ĉu vi 
kuiras ĉine? de C. Piron kaj de la 
sama aŭtoro La bona lingvo.
Višnja Branković, Via Leghissa 6, IT- 
34131 Trieste, Italio Fakso- tel. 40- 
767875.
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RIJEKA Esperanto kaj la handikapitaj infanoj
Rijeka malfermis sian Espe- 

ranto-Centron! La Esperanto-Vilao en 
Rijeka ricevis siajn unuajn gastojn: duni 
la semajnfino de la 7a kaj 8a de marto tie 
okazis Gastronomia Semajnfino, 
organizita de Orbis Pictus el Triesto. 
Kuiris Giorgio Sentieri kaj Zlata Petroviĉ. 
La sezono komenciĝis - bonguste, 
anoncante plurajn programojn en la Es
peranto-Centro. La Vilao Esperanto en 
Rijeka reklamas plurajn eventojn dum la 
somero, inter ili la Cseh-Tago kun Katalin 
Smideliusz Ia 27-an de aprilo kaj 
BEKKURSO la 30-an de majo 97.

Rijeka varbas por siaj programoj 
per speciala komuna flugfolio. (Foto de 
la Vilao troviĝas sur la paĝo 6 de tiu ĉi 
Tempo)

La bulteno de Esperanto-Societo 
de Rijeka anoncas la jarkunvenon de la 
societo por la mezo de marto.

Akademiano inter ni

Profesoro pri la franca lingvo en la 
Filozofia Fakultato de la Universitato en 
Zagreb August KovaĈec fariĝis membro 
de la Kroata Akademio de Sciencoj kaj 
Artoj.

Li membras interalie ankaŭ en 
la Esperanto-Societo "Bude Borjan". 
Korajn gratulojn!

SUNJA

Jam printempas, sed ni publikigas la foton 
de la kursanoj de Esperanto-kursoj el 
Sunja, kiuj kun sia instruistino Lidija 
Radu lovio okazigis decembran ekskurson 
al Sljeme, la plej alta montpinto de la 
zagreba monto Medvednica.

Ĉu ili havas tiom amasan 
intereson pri Esperanto kiel pri 
montgrimpado? (Fotis Srećko Radulović) 

Handikapitaj geknaboj en la 
mezlerneja Centro por edukado 
kaj klerigo Dubrava en Zagreb 
lernas Esperanton. La kurson 
gvidas Judita Rey-Hudeĉek. La 
handikapitoj kuna granda 
ekscito prepariĝas por sia unua 
internacia aranĝo MIRO en 
Rovinj. La kurso okazas danku 
al la stimulo de Ia magiisto 
Trixini el Germanio.
Sur la foto: Japana gasto ĉe la 
geknaboj distribuas tukojn

VARAŽDIN

En novembro Spomenka Štimec lanĉis 
sian libron Tena - Hejmo en Mezeŭropo 
en la urbo de sia esperanti sti ĝo Varaždin. 
La aranĝon gastigis prestiĝa Galerio 
Opaĉiĉ. La muzikan akompanon prizorgis 
Lidija Bajuk, kantistino de popoletosaj 
melodioj cl Čakovec. Ĉeestis sesdeko da 
homoj por kiuj la autorino rakontis pri la 
libro kaj kroatigis kelkajn paĝojn el la 
libro.

La sama Galerio organizis la 4- 
an de decembro japanan koncerton de 
pianistino Megumi 
Sakaguchi kaj violisto 
Masatoshi Hirano. La 
kunlaboron inter la 
muzikisto Masatoshi 
Hirano kaj la kroataj 
esperantistoj stimulis 
esperantisto el Hukuoka 
s-ro Mori Singo.

Jarkunveno de 
Esperanto - Societo 
Varaždin okazis januare. 
Por la nova prezidanto 
estis elektita Vilim Pap kaj

BJELOVAR

En la biblioteko Petar Preradović de la 
urbo Bjelovar okazis publika prelego pri 
Esperanto la 18-an de februaro kun la 
intenco revivigi la Movadon tie. La 
biobliotekistino Irena Raŝo-Hlupiĉ invitis 
al Esperanto-kurso kaj dekdu geknaboj 
vizitas ĝin. La kurson gvidas Ljerka 
Stilinoviĉ.

la sekretario estas Snježana Rusman. 
Sinioŝa Horvat, profesoro en Gimnazio 
gvidas la Esperanto-kurson por 
komencantoj en Gimnazio Varaždin. La 
kurso en februaro havis viziton de Denis 
Haziri kaj Faruk Islamoviĉ, nome de 
KEJA por prezenti MlROn, la plej 
grandan aranĝon de Kroatia Esperanto- 
Junulara Asocio. Varaždinske vijesti 
publikigis tri artikolojn pri la agadoj de 
esperantistoj. Kontaktadreso: Vilim Pap, 
Tina Ujeviĉa 1 B, HR-42000 Varaždin.
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ANTOLOGIO 
DE KROATAJ 

UNUAKTAJ DRAMOJ

Okaze de 100 jaroj de la Esperanta teatro,
50 jaroj de Kroatia Esperanto-Ligo
NOVA ANTOLOGIO EL KROATIO

La titolpaĝo de la represo de la unua 
kroatlingva libro tradukita al la dina, kiun 
la delegacio de la Kroatia parlamento 
donacis al la Ĉinaj parlamentanoj

“ Arizono ĉ. 1880. ruzaj
indianoj kaj blankvizaĝulinoj 
kontraŭas militemajn 
viskiemulojn.

Claude Piron verkis la tekston 
kaj Vjeran Miljenović desegnis 

por la bildstria albumo aperonta 
komence de somero

NOVAJ LIBROJ EL KROATIO
ESPERANTO TRAVIVOS MALGRAŬ LA ESPERANTISTOJ

NOVA LIBRO DE 
ZLATKO TIŠLJAR - PAJO 

aperas en aprilo
"En la jaro de 35-jariĝo de mia esperantistiĝo mi 
decidis kunmeti en unu libro diversajn artikolojn kaj 
sciencajn verkojn rilatajn al la fenomeno Esperanto, 
(•••)
Mi esperas, ke mi ricevos multajn reagojn de 
legantoj, ĉar mi konscias ke pluraj miaj pensoj 
estas tre polemikprovokaj."

La verktitole de la albumo estas:
Kiel transporti senzorge


